BC Langstraat Shooters
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 OKTOBER 2013
Afwezig met bericht: Roel Beaart, Sander Berkelmans, (ouders van) Luuk Biemans, Rob de
Bruijn, (ouders van) Céline en Joelle Eijkens, (ouders van) Jasper
Erkel, Stephan Jansen, Miriam Jongeling, (ouders van) Sonny Kaljee,
René Klerx, Bente van Ruremonde, Tom Spierings, (ouders van)
Yorick Stams, Roel Steenbergen, Huck Thönissen, Ramona Verdijk,
Hein Vesters, Melvyn van Zon

1.

Opening door Ron Hovenier

Alle aanwezigen worden welkom geheten met de opmerking dat we als bestuur erg blij zijn
met de goede opkomst.
Vorig jaar ben ik de opening begonnen met de zin: “Het afgelopen seizoen was er één met
horten en stoten ”, ik denk dat ik dit jaar niet anders kan beginnen dan met de zin: “Het
afgelopen seizoen was er één met hoogte- en dieptepunten”. Een sportief goed seizoen (in
de competitie hebben we meer wedstrijden gewonnen dan verloren, hebben we met z’n allen
13427 punten gescoord en maar 12634 punten tegen gekregen) met als noemenswaardige
prestatie de twee plaats in het Rayon van JU14-1, alle besprekingen met de besturen van
WSC Basketball en BC Starz ’81 ter voorbereiding van de fusie, opnieuw een heel erg
geslaagd kamp en een heel gezellig reünie-feest. Maar helaas ook het tragische overlijden
van Ruud. De herdenkingsbijeenkomst en het toernooi in augustus zullen bij mij (en ik denk
bij vele anderen) voor altijd in mijn geheugen gegrift staan en ik wil hierbij nogmaals iedereen
die zich bij de organisatie van deze evenementen heeft ingezet hartelijk bedanken.
Na drie jaren van samenwerking bij verschillende jeugdteams is het afgelopen seizoen door
de besturen van WSC Basketball en BC Starz ’81 gewerkt aan de vorming van een nieuwe
fusievereniging, welke vereniging onder de naam BC Langstraat Shooters per 1 augustus j.l.
van start is gegaan. Zoals ik twee weken geleden al in de Time Out heb geschreven, zijn we
nog steeds bezig met de afronding van een aantal zaken, er wordt door het bestuur hard aan
gewerkt om dit zo snel mogelijk gedaan te krijgen. Ik begrijp dat de fusie voor de ex-leden
van BC Starz ’81 mogelijk anders voelt dan voor de ex-leden van WSC Basketball, maar
toch hoop ik dat we van deze vereniging zo snel mogelijk één vereniging kunnen maken
waar iedereen zich ook thuis voelt. Daar zullen we met het bestuur alles aan doen, daar
vraag ik ook de inzet voor van alle leden.
Tot slot hopen we als bestuur op een goed seizoen met veel plezier in het basketball en alle
activiteiten die er georganiseerd worden, daar doen we het met zijn allen voor!
2.

Mededelingen en Ingekomen stukken

Er zijn een aantal afmeldingen binnengekomen welke vermeld zullen worden in de notulen,
alle aanwezigen worden gevraagd de presentielijst in te vullen.
Er zijn geen ingekomen stukken te behandelen.
Hoewel dit niet gebruikelijk is, zal als eerstkomend agendapunt de verkiezing van het
nieuwe bestuur aan de orde komen. De reden hiervoor is dat officieel het bestuur van WSC
Basketball nog steeds het bestuur vormt van nu BC Langstraat Shooters, effectief is het
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nieuwe bestuur (met ondersteuning van Timon Klerx en Tonny vd Steen) echter al sinds 28
mei j.l. actief.
3.

Verkiezing Bestuursleden

•
•
•

Aftredend, niet herkiesbaar: Timon Klerx en Tonny vd Steen
Aftredend, niet herkiesbaar als voorzitter: Ron Hovenier
Kandidaat bestuursleden: Edwin Mooij – voorzitter, Toine Klerks – basketball zaken,
Frans Basters – ledenadministratie, Rick van Zelst – SKP en sponsorzaken
Voorstel Rooster van Aftreden

•

De voorgestelde bestuurswijzigingen worden unaniem door de aanwezige leden
goedgekeurd. Na de verkiezing van het bestuur zit Edwin Mooij als nieuwe voorzitter van BC
Langstraat Shooters de vergadering verder voor.
In verband met de enorme inzet en verdienste voor de vereniging stelt het bestuur aan de
ALV voor om Tonny vd Steen te benoemen tot Erelid van BC Langstraat Shooters. Dit
voorstel wordt onder luid applaus aangenomen. Daarnaast worden Timon Klerx, Jojanneke
Feenstra en Michel Horvers bedankt voor al hun inspanningen als bestuursleden van de
verenigingen WSC Basketball en BC Starz ’81.
Tenslotte wordt er een nieuw Rooster van Aftreden gepresenteerd, welk rooster als
voornaamste doel heeft continuïteit in het bestuur te waarborgen. Bij het tussentijds aftreden
van een bestuurslid zal zijn/haar vervanger dezelfde plek in het Rooster van Aftreden
innemen.
/
Besluiten:
1. Edwin Mooij wordt unaniem gekozen tot voorzitter;
2. Toine Klerks wordt unaniem gekozen tot bestuurslid met als functie basketball zaken;
3. Frans Basters wordt unaniem gekozen tot bestuurslid met als functie ledenadministratie;
4. Rick van Zelst wordt unaniem gekozen tot bestuurlid met als functies Scheidsrechter
Kontakt Persoon en Contactpersoon Sponsorzaken;
5. Tonny vd Steen wordt unaniem benoemt tot Erelid van BC Langstraat Shooters;
6. Het Rooster van Aftreden wordt ter kennisgeving aangenomen;

4.

Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen van 28 mei 2013

Er zijn geen vragen over de Notulen van de bijzondere Algemene Ledenvergaderingen van
WSC Basketball en VanSon Starz ’81 van 28 mei 2013. De notulen worden goedgekeurd.
Besluit: De notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen van 28 mei 2013 van
WSC Basketball en BC Starz ‘81 worden goedgekeurd.
5.

Financiële Zaken

Verslag seizoen 2012-2013 VanSon Starz ’81
Het resultaat over het gehele financiële jaar is ruim € 3400 negatief. Ten opzichte van de
begroting zijn de belangrijkste afwijkingen verschillen in inkomsten en uitgaven bondskosten
en afmeldingen van leden. De overige kosten en inkomsten zijn conform de begroting.
Verslag seizoen 2012-2013 WSC Basketball
Het resultaat over het gehele financiële jaar is € 1500 negatief t.o.v. een budget van € 920
negatief. Contributie-inkomsten lagen bijna € 600 hoger, het totaal aan inkomsten voor
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sponsoring en subsidie € 1750 lager (een jeugdsubsidie-aanvraag is nog steeds in
behandeling bij de gemeente Waalwijk, maar daar is nog geen uitsluitsel over verkregen).
Totale uitgaven lagen ruim € 1800 lager, met name door lagere uitgaven voor kleding en
opleidingskosten.
Begroting seizoen 2013-2014 BC Langstraat Shooters
De begroting voor dit eerste seizoen als BC Langstraat Shooters is opgesteld door de
begrotingen/resultaten van beide verenigingen als uitgangspunt te nemen. Als belangrijkste
inkomstenbronnen zijn te noemen de contributie/kledingsgeld, sponsorbijdragen en oud
papier. Belangrijkste kostenposten zijn zaalhuur en bondskosten (Rayon Zuid/NBB),
daarnaast is er dit jaar een post van €10k opgenomen voor kleding om alle competitieteams
van nieuwe tenues te kunnen voorzien. Dit alles leidt tot een begroot negatief resultaat van
€ 7500, wat ten koste zal gaan van het gezamenlijke eigen vermogen.
Besluit: De voorgestelde begroting voor het seizoen 2013-2014 wordt goedgekeurd.
6.

Verslag Kascommissie

De Kascommissie van WSC Basketball bestaande uit Arno Jongeling en Jeroen vd Eerden
heeft op 26 augustus 2013 het financiële jaarverslag plus de administratie gecontroleerd.
Naar aanleiding van de controle adviseert de Commissie aan de Algemene Ledenvergadering om het bestuur, onder dankzegging voor haar inzet in het seizoen 2012/2013,
décharge te verlenen voor het door haar gevoerde beleid.
De Kascommissie van BC Starz ’81 bestaande) uit Niels de Jong en Wim Aussens heeft op
9 oktober 2013 het financiële jaarverslag plus de administratie gecontroleerd. Naar
aanleiding van de controle adviseert de Commissie aan de Algemene Ledenvergadering om
het bestuur, onder dankzegging voor haar inzet in het seizoen 2012/2013, décharge te
verlenen voor het door haar gevoerde beleid. Extra opmerking: complimenten voor het feit
dat er geen cash-uitgaven meer zijn geboekt wat de controle van de administratie ten goede
komt.
Besluit: Conform de voorstellen van de kascommissies van WSC Basketball en VanSon
Starz ’81 worden beide besturen décharge verleent voor het door haar gevoerde beleid.
7.

Benoeming Kascommissie

Niels de Jong en Jeroen vd Eerden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd
tot kascommissie. Opmerking Wim Aussems: om de continuïteit van de kascommissie te
waarborgen, zou het wenselijk zijn voor het seizoen 2014-2015 één van beide leden opnieuw
te benoemen, welk voorstel door bestuur en ALV wordt ondersteund.
8.

Verslag van de diverse Commissies

Technische Commissie
Momenteel zijn 10 jeugdteams actief in de competitie, 3 Heren teams en 1 Dames team.
Daarnaast is er één dames en één heren recreanten team en hebben we één G-team.
Hoewel er voor alle teams trainers/coaches gevonden en beschikbaar zijn, zijn er nog wel
functies in te vullen: hoofdtrainer G-team (maandagavond, 19:00-20:00u), assistent trainer
JU16-2 (dinsdagavond 18:30-20:00u) en met ingang van het seizoen 2014-2015 een nieuwe
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Hoofd Technische Zaken. Uiteraard zullen we er als bestuur alles aan doen om deze
functies ingevuld te krijgen, maar vrijwilligers zijn uiteraard altijd van harte welkom.
Wedstrijdsecretariaat en Zaaldiensten
Afgelopen seizoen hebben we als WSC met 11 teams competitie gespeeld. De meeste
wedstrijden zijn gespeeld, m.n. voor JU16-2 hebben we een paar keer een wedstrijd moeten
verplaatsen omdat het voor dit team vaak moeilijk was een volledig team op de been te
krijgen.
Met ingang van dit team hebben we op minder zondagen gespeeld (op verzoek van Tachos),
wat als gevolg had dat onze thuiswedstrijden gespeeld werden op een kleiner aantal
speeldagen (meer wedstrijden per dag). Dat is goed bevallen, zaaldiensten kunnen op deze
manier eenvoudiger worden ingevuld. Enige nadeel is dat het inhaalwedstrijden moeilijker
opnieuw gepland kunnen worden, er zijn minder speeldagen beschikbaar. We hebben
echter het gevoel dat het voor de sfeer en de band binnen de club beter is als de
wedstrijddagen voller en langer zijn.
Komend seizoen worden de meeste wedstrijden gespeeld in de Slagen, er zullen echter ook
een aantal wedstrijden in de Werft en in de Overlaet gespeeld worden. Na januari 2014 zal
het 4e zaaldeel bij de Slagen beschikbaar komen, we hopen dat we dan alle wedstrijden in
de Slagen kunnen plannen.
Tot en met afgelopen seizoen werden de zaaldiensten door de wedstrijdsecretaris ingevuld,
met ingang van dit seizoen zal dit volledig ingevuld worden door Renée Hovenier.
Ledenadministratie
Sinds kort maken we gebruik van een nieuw online administratiesysteem. Het idee is dat de
leden zelf aanpassingen/verbeteringen kunnen maken aan/van hun gegevens, zoals bijv.
)
telefoonnummers, adresgegevens, bankgegevens
en heel belangrijk E-mail adressen. De
opzet is nu voor 95% klaar, maar het innen van incasso’s is nog een issue met name door
onze wijze van contributie berekenen. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt om zo snel
mogelijk volgens afspraak te kunnen beginnen met incasseren.
Nieuwsbrief en Website
Al een aantal jaar gaat de communicatie vanuit het bestuur naar haar leden via de digitale
weg. We zijn begonnen met een simpele site en veel communicatie via mail. Ondertussen
kun je ongeveer 24 uur per dag in contact komen met iemand van de club. Door middel van
Facebook, Twitter, een wekelijkse nieuwsbrief, regelmatige updates op de site, etc. kan je
als lid nauwelijks meer iets niet meekrijgen. Heb je zelf leuke ideeën of vind je het leuk om
mee te helpen de digitale omgeving van onze club vorm te geven, laat je horen!
Helaas hebben we vorig seizoen ook enkele problemen gehad met de website van WSC.
We zijn een tijdje onbereikbaar geweest doordat we gehackt waren. Daarna zijn we
overgegaan naar een nieuwe server, die ook onze ledenadministratie online gaat faciliteren.
Vanwege de fusie is er in de zomervakantie gewerkt aan de nieuwe site voor Langstraat
Shooters.
Enkele statistische gegevens: we hebben bij WSC het afgelopen jaar ongeveer 30 unieke
bezoekers per dag gehad met een enorme piek in de tweede week van juni. We verstuurden
de Koerier naar ruim 180 abonnees, hadden ruim 170 “vind ik leuks” op Facebook en 160
volgers op Twitter. De site van Langstraat Shooters heeft een gemiddelde van 40 unieke
bezoekers per dag, we versturen de Time-Out naar 206 abonnees, hebben op dit moment
228 “vind ik leuks” op Facebook en 179 volgers op Twitter.
Tot slot nog een oproep voor de wekelijkse nieuwsbrief. Aan het begin van het jaar zijn alle
leden aangemeld als abonnee voor de Time-Out, maar ook hiervoor kan iedereen zich
aanmelden via de site. Dus als eventueel ouders, opa’s, oma’s, vrienden, familie, noem
maar op ook op de hoogte willen blijven, kan dat altijd!
Als aller laatste willen we nogmaals benadrukken dat iedereen het ontzettend leuk vindt om
wedstrijdverslagen of korte stukjes over teamactiviteiten te lezen. Iedereen kan berichtjes
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aanleveren via webmaster@langstraatshooters.nl voor de site, in de Time-Out, voor op
Facebook of Twitter, dus maak hier gebruik van! Het is veel leuker om elkaars artikelen te
lezen, dan alleen maar te kunnen zien of je dit weekend weer twee uur eerder in de zaal
moet zijn om een zaaldienst te doen.
Public Relations
Er zijn verschillende contacten geweest met regionale kranten en verschillende malen zijn
leden van het bestuur tijdens radio uitzendingen van Omroep Brabant geïnterviewd. We
willen als bestuur deze contacten verder uitbouwen om meer naamsbekendheid te creëren
voor Langstraat Shooters en onze club beter onder de aandacht te brengen van publiek en
potentiële leden.
Scheidsrechterszaken
Het afgelopen seizoen is door WSC Basketball en VanSon Starz ’81 samen een E-cursus
georganiseerd in Waalwijk. Vanuit WSC/Starz hebben daar 15 leden aan deelgenomen, 9
leden hebben met goed gevolg het examen afgelegd. Ook dit seizoen zullen we proberen
om i.s.m. Rayon Zuid een cursus te organiseren in Waalwijk/Kaatsheuvel. Daarnaast zullen
we dit seizoen een F-cursus plannen.
Het invullen van het fluiten buiten de vereniging is vorig seizoen duidelijk beter gegaan dan
het seizoen daarvoor, we hopen dat het ook dit jaar goed zal verlopen en dat iedereen zijn
steentje daaraan zal bijdragen. Organisatie hiervan ligt nu in handen van Rick van Zelst.
Een tafelcursus is gepland voor 22 en 25 oktober 2013, er zullen drie rondes worden gedaan
zodat iedere speler en/of ouder de mogelijkheid heeft om deze cursus te volgen.
Kleding
)
Het afgelopen seizoen is er te slordig omgesprongen
met tenues, we zijn er teveel kwijt
geraakt. Om dit te voorkomen, zullen we vanaf komend seizoen een aantal zaken
veranderen. Elk tenue zal uniek genummerd worden, iedere competitiespeler krijgt een
tenue toegewezen, bij verlies moet € 50 betaald worden aan de vereniging.
Voor wat betreft de nieuwe tenues: er is bij een zevental leveranciers een offerte
opgevraagd, op basis van de offertes heeft er met drie partijen een gesprek plaatsgevonden.
De leverancier van nieuwe tenues is gekozen op basis van ervaring, kwaliteit, levertijd en
prijs, de definitieve order zal komend weekend worden geplaatst.
Alle oude tenues zullen worden ingenomen, 2 of 3 complete sets zullen achter de hand
gehouden worden om te dienen als reserve-tenues, de overige tenues zullen vervolgens
aangeboden worden aan de leden. Er wordt voorgesteld om de hele oude tenues plus
tenues waar geen interesse voor is te schenken voor bijv. Oost Europa (Miriam Jongeling
heeft dat in een eerdere vergadering geopperd, ook Margreet van Putten – Almonte – heeft
vrijwilligersprojecten lopen in Roemenië/Hongarije en is zeer geïnteresseerd in oude tenues);
Oud papier
Het vinden van vrijwilligers gaat redelijk tot goed, we lopen tegenwoordig met 4-6 personen,
Ron Hovenier en Nils Roksnoer zijn (bijna) vaste lopers. De vaste afnemer van het oud
papier Papier Recycling Tilburg is failliet (onderdeel van Van Puijfelik), de gemeente heeft
een overeenkomst afgesloten met een andere afnemer waardoor de opbrengsten van het
oud papier volgens contract zijn gewaarborgd.
Sponsorcommissie
Er zijn een aantal sponsorprogramma’s geformuleerd, op basis waarvan discussies met
potentiële sponsors zijn gestart. Er zijn inmiddels verschillende sponsoren gecontracteerd,
echter nog geen hoofd/shirtsponsor. Het totale bedrag aan sponsoring staat momenteel op
ca. € 5700. Extra aandacht wordt gevraagd voor een subsidiemogelijkheid via de Rabobank:
de leden van de Rabobank hebben de mogelijkheid te stemmen op hun favoriete club, op
basis van het aantal uitgebrachte stemmen wordt een totaal bedrag van ca. €40k verdeeld
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onder de deelnemende verenigingen in de Langstraat. De stemperiode loopt nog tot
24 oktober 2013.
Suggestie Nils Roksnoer: kan het bestuur een mailtje opstellen dat leden kunnen
doorsturen naar familie of bekenden? Antwoord Edwin Mooij: het bestuur zal daar naar
kijken.
Activiteiten
Er staan een aantal activiteiten op het programma (en zijn er al geweest), zoals de Kick-off
day, het Ruud Verweij Toernooi, de Pubquiz, de Pietentraining, het Oliebollentoernooi en de
Nieuwjaarsreceptie, het Kamp (30 mei – 1 juni) en een aantal extra activiteiten op Super
Sundays. Daarnaast zijn er een aantal ideeën en suggesties, zoals een G-toernooi,
Recreantentoernooi, carnavalsactiviteit, familietoernooi en een sponsoractie. Als mensen
ideeën hebben en deze ook willen organiseren, zijn deze van harte welkom, neem dan even
contact op met iemand van het bestuur.
9.

Personele Aanvulling van de diverse Commissies

In het algemeen kan gesteld worden dat er altijd personen welkom zijn voor het vervullen
van taken in verschillende commissies.
Twee belangrijke personen die zich beschikbaar hebben gesteld, zijn Dianne Aarts en
Miriam Jongeling als vertrouwenspersonen. Zij kunnen benaderd worden voor alle kwesties
die te maken hebben met de vereniging, maar die men niet direct wil bespreken met leden
van het bestuur of met trainers en/of coaches, zoals bijv. pesten, intimidatie, e.d. Als bestuur
zijn wij heel blij dat zij deze rol op zich hebben willen nemen.
)

10.

Rondvraag

Vraag Chiel Vermeer: er is al een aantal jaren geleden nieuwe belijning geïntroduceerd.
Wanneer wordt die belijning ook in de Slagen aangebracht? Antwoord Ron Hovenier: het
aanbrengen van nieuwe belijning in een hal als de Slagen is een zeer kostbare zaak (€2030k). Daarom zal dit in de huidige zal pas gebeuren op het moment dat nieuwe belijning om
andere redenen vervangen moet worden. Alleen wedstrijden op het allerhoogste niveau
moeten verplicht gespeeld worden op een veld met nieuwe belijning. Ter info: in de nieuwe
zalen (bijv. het 4e zaaldeel bij de Slagen) zal wel nieuwe belijning worden aangebracht.
Vraag Nils Roksnoer: wat zijn de minimale en/of maximale bedragen die gemoeid zijn met
sponsoring? Antwoord Edwin Mooij: allereerst, een maximaal bedrag is er niet V ☺☺.
Sponsoring kan gedaan worden in cash, middels aanschaf van tenues of goederen. Op de
website staan een aantal vormen van sponsoring aangegeven, maar alles is natuurlijk
bespreekbaar. Ter info: Rick van Zelst is contactpersoon voor sponsoring, maar er kan ook
contact worden opgenomen met Edwin Mooij.
Vraag Gerben van Kesteren: Tonny vd Steen sprak over de nieuwe zaal naast de Slagen,
is daar al meer over bekend? Antwoord Ron Hovenier: de planning is dat het 4e zaaldeel
begin januari 2014 in gebruik zal kunnen worden genomen. Er is al overleg met het
Sportbedrijf over beschikbaarheid van dit zaaldeel voor extra tijd voor trainingen, o.a. voor
bijvoorbeeld de vrijdagavond voor extra trainingen van HS2 en HS3. Zodra we meer
informatie hebben over beschikbaarheid van de zaal zullen we dit communiceren.
11.

Sluiting

